
NIEUWS UIT DE GRONINGER ZEEHAVENS

De Groninger zeehavens zijn in beweging. Nieuwe bedrijven vestigen zich en er wordt volop gebouwd.  
Groningen Seaports informeert u op deze pagina over de laatste ontwikkelingen in en rondom de havens van Delfzijl en Eemshaven.
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Meer informatie? www.groningen-seaports.com

Lanec vestigt zich permanent op Weiwerd 
Lanec is sinds kort eigenaar van de bestaan-
de schuur op Weiwerd en het terrein van 
Groningen Seaports, van bijna tweeduizend 
vierkante meter. Na het pand een periode 
gehuurd te hebben, heeft Lanec besloten de 
schuur definitief te kopen. Eigenaar Harm 
Jan Laan heeft de schuur omgebouwd naar 
een werkplaats en opslag voor zijn bedrijf. 
Lanec is het eerste bedrijf dat op de histori-
sche wierde Weiwerd een bedrijf heeft 
gevestigd. 

Brainwierde Weiwerd biedt ruimte aan on-
dernemers voor de ontwikkeling van klein-
schalige bedrijfsactiviteiten, die een relatie 

bedrijf ontwerpt, installeert en onderhoudt. 
Daarnaast beschikt het over een 24 uurs 
storingsdienst, zodat Lanec snel en accuraat 
problemen kan oplossen. Het bedrijf van 
Harm Jan Laan is gevestigd aan het Karspel-
pad 2 op Weiwerd. Voor de aankoop van Gro-
ningen Seaports in 1991 was het pand een 
woonhuis. Harm Jan Laan is blij dat hij zich 
met zijn bedrijf nu permanent kan vestigen 
op Weiwerd: “De uitstraling naar buiten toe 
op deze locatie is voor ons ideaal. Het is een 
goede uitvalsbasis en we zitten dichtbij de 
industrie. De locatie op Weiwerd biedt voor 
ons dus vele mogelijkheden”. 

hebben met de haven- en industriegebieden 
in de regio. Denk hierbij aan kennisintensieve 
bedrijven die in oplossingen denken en af-
finiteit hebben met de topsectoren energie, 
chemie en circulaire economie. Groningen 
Seaports’ CEO Cas König: “Het is een mooie 
eerste stap in de verdere ontwikkeling van 
bedrijventerrein Weiwerd. Lanec is een goed 
voorbeeld van een bedrijf zoals die zich hier 
zou kunnen vestigen op deze unieke plek. En 
het geeft tevens de mogelijkheden weer voor 
andere bedrijven”. 

Lanec is een (industrieel) elektronisch 
installatiebedrijf met zes medewerkers. Het 

Het Zonnepark Valgenweg, dat moet komen 
te liggen aan de Valgenweg in het industrie-
gebied van Delfzijl, heeft een onherroepelijke 
vergunning en SDE+ subsidie (Stimulering 
Duurzame Energieproductie) gekregen. De 
bouw van het park zal kort na de zomer,  
medio september, starten. Het bouwproces 
zal circa zes maanden in beslag nemen. Af-
hankelijk of er tijdens de winterperiode door-
gewerkt kan worden, zal het park operationeel 
zijn in de periode tussen maart en juli 2023. 

Vergunning voor Zonnepark Valgenweg 

Meer nieuws 

Scan de QR-code 
om naar onze 
nieuwspagina te gaan 
of kijk op onze website:
www.groningen-seaports.com/nieuws

Eems-Dollardslib in 
Keramiekmuseum LeeuwardenZonnepark Valgenweg is een samenwerking 

van Groningen Seaports, Wircon, Eneco 
en Bronnen VanOns. Iedere partij houdt 25 
procent van de aandelen in het project. Het 
park ligt aan de oostzijde van industrieterrein 
Oosterhorn en zal in 2023 de eerste stroom 
opwekken. Belangrijk uitgangspunt is dat de 
geproduceerde zonne-energie zoveel mogelijk 
lokaal aangewend wordt.

Op woensdagavond 8 juni heeft een bewoners-
avond plaatsgevonden over de komst van het 
zonnepark. Deze informatiebijeenkomst vond 
plaats in de kerk van Borgsweer, met als doel 
omwonenden en andere geïnteresseerden 
te informeren over de voortgang van het pro-
ject, de planning en de bouwfase. Verschil-
lende inwoners, van met name Borgsweer, 
kwamen hierop af. 

Zaterdag 17 september 2022 wordt de World 
Cleanup Day gehouden. Meedoen? Mail naar: 
info@groningen-seaports.com   

Noria gestart met inzamelen van plastic 
in haven Delfzijl  
De Delftse start-up Noria is onlangs gestart 
met het inzamelen van plastic in de haven 
van Delfzijl. Als onderdeel van het project 
‘Stop plastic van Stad naar Wad’, doet Noria 
de pilot met de CanalCleaner om te voor-
komen dat plastic de Waddenzee binnen-
dringt. Het plastic verwijderingssysteem 
staat acht weken lang in de haven van Delfzijl. 
Noria werkt in het kader van het programma 
Startup in Residence Noord-Nederland een 
half jaar samen met Groningen Seaports.  

Het project met de CanalCleaner is onderdeel 
van een groter geheel. Het bedrijf is namelijk 
al maanden bezig met de plastic soep in de 
Waddenzee. Niet alleen wordt de route van 
het plastic vanuit de stad Groningen via de 

binnenwateren naar de Waddenzee onder-
zocht, ook wordt het plastic straks opgevist 
voordat het de zee bereikt. Het Waddenfonds 
subsidieert het project, dat drie jaar duurt.

Ook wordt bestudeerd hoe de plastic soep 
het beste kan worden opgevangen en wat 
de invloed van onder andere de wind, de 
stroming en het type wal is. Daarnaast 
worden de verschillende soorten plastic en 
hun gewicht, vorm en oppervlak onderzocht. 
Het totale project kost 639.901 euro, waarvan 
het Waddenfonds maximaal 419.990 euro 
bijdraagt. De rest van het bedrag komt van 
Rijkswaterstaat, waterschap Noorderzijlvest, 
Groningen Seaports, de gemeente Groningen 
en Noria zelf.

In Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is vanaf 4 juni de tentoonstelling Sea Silt: 
Linking Elements te zien. Deze tentoonstelling draait om slib uit de Eems-Dollard en is 
samengesteld door ontwerpstudio Humade. Ontwerpstudio Humade (Lotte Dekker en Gieke 
van Lon) creëert op een speelse en duurzame manier bewustzijn voor een circulaire econo-
mie. In Linking Elements onderzochten ze of het overschot aan zoute zeeslib in de Eems-
Dollard een rol kon spelen in het nijpende grondstoftekort. Deze tentoonstelling laat alle 
facetten zien van hun onderzoekstraject; van baggerslib (een afvalproduct) naar een nieuwe 
circulaire, grondeigen bouwstof geschikt voor de productie van keramiek.

In 2010 richtten Lotte Dekker en Gieke van Lon ontwerpstudio Humade op. De zussen zijn 
afgestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven en hebben een achtergrond in trend-
watching en interieur- en productdesign. Producten die Humade ontwerpt worden geken-
merkt door een duurzaam karakter.

De tentoonstelling Sea Silt: Linking Elements is tot en met 30 oktober te bewonderen in het 
Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website 
www.princessehof.nl.

Het hoofdkantoor van Groningen Seaports 
in Delfzijl heeft in maart van dit jaar een 
energiescan gehad en uit deze scan is 

Energielabel A kantoor Groningen Seaports
gebleken dat het goed gesteld is met de 
energiezuinigheid van het gebouw. Het 
kantoorgebouw heeft namelijk energielabel 
A heeft gekregen. Er is onder meer gekeken 
naar de isolatie van het gebouw, dat uit 
veel glas bestaat, en de installaties voor 
verwarming, koeling, warm water, ventilatie, 
bevochtiging en verlichting. In het kader van 
verduurzaming en groene ontwikkeling is dit 
een prachtig resultaat voor het havenbedrijf.

Deze week is de fietstour langs het chemie-
cluster Delfzijl gelanceerd. Middels deze 
fietsroute worden geïnteresseerden langs de 
bedrijven (20), die zich in het chemiecluster in 
Delfzijl bevinden, geleid. De route loopt even-
eens langs het Chemport Innovation Center 
(CIC), dat onlangs geopend is. De fietsroute 
is gerealiseerd dankzij Herbert Colmer, site-
manager bij Groningen Seaports. 

Bij de verschillende bedrijven is op de aange-
geven locatie een QR-code aanwezig. Na het 
scannen van deze QR-code, krijg je informatie 
te zien over het betreffende bedrijf en kun 
je zien wat er in de fabriek gebeurt. Op deze 
manier hoef je niet naar binnen om een kijkje 
in de keuken te krijgen. 

Belangstellenden die de tour willen fietsen, 
kunnen onderstaande QR-code met hun ca-
mera scannen. Op deze manier kun je jezelf 
registreren, waarna de fietsroute verschijnt
en je er op eigen gelegen-
heid op uit kunt. De route
is eveneens te downloaden 
via deze link: 
https://twentyfor.eu.

Fietstour langs 
bedrijven chemiecluster 
Delfzijl beschikbaar 

 


